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 چکیده

مسیتقیم   تیثییر کشور و همچنیین   راهبردیهای ای در برنامههای منطقهاین پژوهش با توجه به اهمیت موضوع تفاوت

های جنگلیداری شیهری   ای از منظر شاخصهای منطقهپایدار شهرها، به شناسایی تفاوت ۀهای شهری در توسعجنگل

های متناظر با آنها از شهرداری تهیران و سیازمان   شش شاخص شناسایی و داده ،بر این اساس .پرداخته استن در تهرا

ایجیاد   بیرای هیا  دهیی شیاخص  وزنمنظور ها و فضای سبز تهران، برای نه منطقه از شهر تهران گردآوری شد. بهپارک

هیای سیاختاری بیرای    لی استفاده و شیاخص های اصجنگلداری شهری تهران، از روش تحلیل مولفه شاخص ساختاری

مجمیوع  . برای رفیع اخیت م مقییاس، از روش تقسییم بیر مییانگین اسیتفاده شید.         شدبندی مناطق محاسبه و سطح
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 مقدمه و هدف  

هرهای بییزرد در آسیییا بیشییترین تییراکم اکثییر شیی

شیهرهای بیزرد    دیگیر جمعیت شهری را نسیبت بیه   

هیای آینیده نییز رونید افیزایش       و در سال جهان دارند

تراکم در آنها ادامه خواهد داشیت بنیابراین توجیه بیه     

های سبز شهری و توسعه سطح درختیان   اجرای پروژه

شهر برای س مت شیهروندان ایین شیهرها و پاییداری     

(. از سیوی دیگیر،   Seamans, 2013) اسیت ها الزامی آن

هیای بیین   اران برای شناسایی تفیاوت ذتمایل سیاستگ

هیای سیاختاری بیا    مناطق مختلی  از منظیر شیاخص   

ها از جمله موضوعاتی ای از شاخصاستفاده از مجموعه

است که در چند سال اخیر در کانون توجه بسییاری از  

 ،(Kenney et al., 2011کشورها قیرار گرفتیه اسیت  )   

ترین الزامات برای قرار گرفتن در مدار زیرا یکی از مهم

ای بیرای  هیای منطقیه  توسعه پایدار، توجه بیه ویژگیی  

 منیاطق   منیابع بیین   ۀبخشیی و تخصییص بهینی   تعادل

  ;Maser, 1994; Roseland et al., 2003) اسییت

Haughton and Hunter, 2005 .) هیای   در اکوسیسیتم

شدت ناپایدار و شیکننده  ده و انرژی بهشهری، جریان ما

طور مداوم مورد مراقبت، کنترل به بایدو از این رو  است

صیورت انهیدام   بسا در غیر ایین و اص ح قرار گیرد و چه

ناپیذیر  اجتنیا  سیستم، یعنی فروپاشی پایداری شهری 

مطالعیات جهیانی    (.9381سیلطانی،   خواهد بود )بهیرام 

تیرین عنصیر طبیعیی در    یدهد درخت اقتصادنشان می

دلیل مصرم کمتر آ  نسبت به سیایر  شهرهاست که به

 اضییافی نخواهیید داشییت ۀعناصییر، نگهییداری آن هزینیی

(Akerlund et al., 2006توسییع .)منییاطق واجیید  ۀ

شک ت سزایی در کاهش متثییر بدرخت به مرور زمان 

له از نظر کسیی پنهیان   زیستی شهرها دارد و این مسئ

ادرنیید تمییامی ق درختییان .(Prescott, 1991)نیسییت 

 سیب  و  دهنید هیم پیونید   ههای یک شیهر را بی   بخش

. شیوند برقراری نظم و انسجام اجزای مصنوعی شهرها 

-جنگل ۀتوسعریزی و طراحی شهری، از دیدگاه برنامه

پوشش گیاهی  ۀتر از توسعمفهومی وسیع های شهری

و بهبود شرایط محییط طبیعیی شیهر دارد. منظیور از     

در واقع نوعی سیاماندهی و   های شهری،جنگل ۀتوسع

 اسیت  درختیبخشی به فضاهای پراکنده و متنوع نظم

 در. شوندمی متصل مدیگره به یافتهنظام صورتیبه که

شهر در بستر وسییعی از   سنگین و فشرده پیکر نتیجه

و فضاهای پرجاذبیه مجیال تینفس، فراغیت و      درختان

جنگلیداری  ن نظیر  کند و از ایی تحرک دلخواه پیدا می

یکی از محورهای اصلی الگوی کیاربری زمیین    ،شهری

و درواقیع نقیش چنیدمنظوره     است شهری مقیاس در

 (.9311، و همکاران )زارع کندایفا می

سیو    تیثییرات توانند بیا   در واقع عناصر درختی می

در حیطه شیهر   فناوریهای  گسترش صنعت و کاربری

یت زیستی شهرها سب  افزایش کیفنیز مقابله کنند و 

درختیان در   ۀهمین دلیل نگهیداری و توسیع  شوند. به

جانبییه از مزایییای آن در همییه ۀشییهرها بییرای اسییتفاد

علیم کیاربردی جنگلیداری شیهری     صیورت  جهان، بیه 

هیای  اکوسیسیتم  ۀیافته و بر آن است که توسیع توسعه

شییهرها را بییا اسییتفاده از منییاطق بییدون  درختییی در 

ز منیابع موجیود درختیی بیه     ییا ا  استفاده توسعه دهد

(. میلیر در  Helms, 1998) کندبهترین شکل نگهداری 

، هنر، علم و تکنولوژی مدیریت درختیان و  9118سال 

هیای   منابع جنگلی را در داخیل و اطیرام اکوسیسیتم   

جامعه شهری برای کس  مزایای اقتصادی، اجتمیاعی  

عنیوان علیم   و فیزیولوژیکی ناشی از جوامع درختی بیه 

(. Helms, 1998) کییردری شییهری معرفییی جنگلییدا

جنگلداری شهری در عرصه علوم طبیعی دارای اهدام 

و عملکردهای وسیعی بوده و به عنوان رویکردی نو در 

تواند میدیریت فضیای سیبز     های شهری می اکوسیستم

شهر بر عهده گییرد   ۀواجد درختان را در داخل و حوم

 (.9311، و همکاران )زارع

هیای شیهری در    شهری، جنگیل از منظر مطالعات 

رونیید  شییمار میییهییای توسییعه بییه سییاخت زیییر ۀزمییر

(Christensen, 1996 مطالعات آژانس محیط زیست .)

یافتگی شهر و معیار مهیم  اروپا نشان داد م ک توسعه

 هییای شییهری اسییت  شییهرهای پایییدار، وجییود جنگییل

(EEA, 1995  زییرا توسیع ،)پاییدار شیهری مسیتلزم     ۀ
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ت کییه از تمییامی مزایییای  وجییود شییهری سییالم اسیی 

 ۀات آن بر اقلیم شهر و روحیتثییرهای شهری و  جنگل

 (. Christensen, 1996شهروندان برخوردار باشد )

هیای  این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع تفاوت

کشیور و همچنیین    راهبیردی های ای در برنامهمنطقه

پاییدار   ۀهیای شیهری در توسیع   مستقیم جنگیل  تثییر

ای از منظیر  هیای منطقیه  ناسیایی تفیاوت  شهرها، به ش

هیای جنگلیداری شیهری در تهیران پرداختیه      شاخص

مراتبیی  های شیهری سلسیله  های جنگلاست. شاخص

شوند. ایین  بندی مینیستند و با توجه به اولویت دسته

کلی ساختاری و عملکردی  ۀها شامل سه دستشاخص

(. در اییین پییژوهش  USDA, 2005)انیید اینییدیو فر

های شهری مد نظر بوده ی ساختاری جنگلهاشاخص

هیای سیاختاری، عملکیرد محییط     و در تعیین شاخص

لحیاظ  های شهری و سیطح موجیود آن   زیستی جنگل

 است. شده

، های جنگلی، رفیوژهاها، پارکمساحت درختکاری

 اسییتهیای سیاختاری جنگلیداری شیهری     شیاخص از 

(USDA, 2005در اییین زمینییه .)، ۀجمعیییت منطقیی 

ای  فضییای درختییی از اهمیییت ویییژه ۀسییرانو  تحقیییق

مطالبیات میردم    سطحبرخوردار است، زیرا جمعیت بر 

(. FAO, 2004دارد ) تیییثییراز جنگلیییداری شیییهری 

های مورد توجیه در ایین   نیز از سایر عامل آلودگی هوا

های شهری یک منطقه یر بر ساختار جنگلؤزمینه و م

 (.Burton, 2002) است

FAO (2004) حلیی بیرای    هری را راهجنگلداری ش

توسیعه    حیال  مشک ت محیط زیسیتی کشیورهای در  

بیرای تیرویو و   را میدتی  و راهبیرد مییان   کردهمعرفی 

 کیید بیر کشیورهای در   ثجنگلداری شهری بیا ت  ۀتوسع

 Prescott (1991)اسیت.   کیرده توسیعه تیدوین     حیال 

بهبود سطح پایداری  را از عوامل اساسیشهری  جنگل

پاییدار   ۀهیای کلییدی توسیع   فیه لؤیکیی از م و شهرها 

را  هیای شیهری  جنگلChiesura  (2004). کردمعرفی 

و  برشیمرد پاییدار شیهرها    ۀهای کلیدی توسع لفهؤاز م

 محیط زیستیخدمات  های شهریکه جنگل کردذکر 

 شیود.  میی  سانانارتقای کیفیت زندگی  سب دارند که 

هیا در پاییداری شیهرها را در    پارک تثییرهمچنین وی 

 بررسی کرد.های طبیعی کپار

ای از منییابع طبیعییی و شییرایط  وجییود مجموعییه 

اکولوژیک شهرها از جمله منیابع آ  و خیاک، مییزان    

آلودگی هیوا، سیطح فضیای سیبز واجید درخیت و... و       

ای در هیر  های منطقهها و خط مشیهمچنین سیاست

بسیزایی دارنید کیه     تثییرها منطقه، در بروز این تفاوت

های مناطق مختل  ییک  ها و نابرابریتتوانند تفاومی

. هییدم اییین (USDA, 2005) کننییدشییهر را تبیییین 

ای شهر های منطقهاول بررسی تفاوت ۀپژوهش در وهل

تهییران از منظییر جنگلییداری شییهری بییا اسییتفاده از   

بنیدی  سیطح  سپساست و در های از شاخصمجموعه

 های ترکیبی است.مناطق با استفاده از شاخص

و معیارهیای جنگلیداری شیهری از     مفهوم شیاخص 

های  در گردهمایی مدیریت پایدار در جنگل 9114سال 

. (Kenney et al., 2011) بودآن در سوئیس مطرح شید 

(2012) Barker and Kenney های جنگلداری شاخص

هیای  های ساختاری جنگیل شهری در کانادا و شاخص

. نتیایو نشیان داد کیه    بررسی کردنید شهری جهان را 

هیییای شیییهری و سیییطح   ت درختکیییاریمسیییاح

های طبیعی ییا مصینوعی دارای درخیت از     اکوسیستم

و  استهای شهری های ساختاری جنگلجمله شاخص

 تغییر یابد. تحقیق ممکن است ۀمنطق بسته به

ای از های ساختاری با استفاده از مجموعیه شاخص

هییا و منظییور عملکییرد سیاسییتمتغیرهییای منفییرد بییه

ییا منیاطق مختلی  ییک کشیور       هیای کشیورها  برنامه

اییین (. Kenney et al., 2011شییوند ) سییاخته مییی

هییا ابزارهییای بسیییار سییودمندی بییرای بررسییی شییاخص

شیوند و بیرای   عملکرد کشورها و منیاطق محسیو  میی   

های مختلی  اقتصیادی، اجتمیاعی،    بررسی عملکرد حوزه

 ای دارند. بیه محیط زیستی و فناوری کاربردهای گسترده

هیای اخییر افیزایش    استفاده از آنها طی سال همین دلیل

شیاخص ترکیبیی بیه     990حیدود   2009یافت و تا سال 

اییین  ۀاز جملیی(. OECD, 2008) دنیییا معرفییی شیید  
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، شیاخص  9توان به شاخص کیفیت فیزیکیها می شاخص

 3شیناختی  و شاخص جای پای بیوم  2اندازهای خالصپس

 شیاخص پاییداری  (. Singh et al., 2009) کیرد اشیاره  

( و شیاخص  Yale University, 2006) 4محیط زیسیت 

های ( نیز از جمله شاخصOECD, 2008) 5زمین زنده

شش  ۀ بینرابط Wilson et al. (2006). اندشدهمعرفی

. نتایو نشیان داد  کردکشور را بررسی  932شاخص در 

متفیاوت و همچنیین    نظیری دلیل استفاده از مبانی به

هیای متفیاوتی   خوشه کاربرد متغیرهای فرعی مختل ،

در  Mederly (2003) شیود. برای کشورها محاسبه می

المللیی و  هیای بیین  پژوهش خود با استفاده از شاخص

هیا، شیاخص ترکیبیی پاییداری را     کردن شیاخص بومی

برای مناطق مختلی  کشیور هلنید محاسیبه کیرد. در      

هیایی بیرای تعییین    پژوهش دیگری در هند، شیاخص 

د. در ایین  ایی و انتخا  ش، شناسسطح اخت م توسعه

چنید شیاخص فرعیی بیا      ۀمطالعه یک شاخص بر پایی 

های مختلی   استفاده از روش تحلیل عاملی برای ایالت

 هیییا بیییر اسیییاس ایییین  ایالیییت ۀمحاسیییبه و توسیییع

 (. همچنییین Das, 1999هییا تعیییین شیید ) شییاخص

et al. (2009) Miron   بییا اسییتفاده از روش تحلیییل

منطقیه کشیور    1ای شیاخص سیاختاری را بیر    ،عاملی

بنیدی کردنید. در   رومانی تهیه و این منیاطق را سیطح  

مناطق  ۀسطح توسع ۀپژوهش دیگری که برای محاسب

، شییاخص گرفییتهییای کشییور ترکیییه انجییام و اسییتان

بنیدی منیاطق   منظور سطحاجتماعی بهۀ ترکیبی توسع

 (. Dincer and Ozaslan, 2004تهیه شد )

 (2005) USDA  یکیییییا مرآدر پیییییروژه ملیییییی

هیای محییط زیسیتی، اقتصیادی و اجتمییاعی     شیاخص 

 ۀعنیوان کیرد توسیع    هیای شیهری را بررسیی و   جنگل

هیای  پایدار شهرها ارتبیا  مسیتقیم بیا وجیود جنگیل     

های شهری دارد. سایر نتایو پژوهش نشان داد شاخص

 
1
Physical Quality of Life Index 

2
Genuine Savings 

3
Ecological Footprint 

4
Environmental Sustainability Index 

5
Living Planet Index 

طیور خ صیه شیامل    های شیهری بیه  ساختاری جنگل

گی واجد درخت در شهرها و آلودفضای  ۀسطح و سران

نشیان   .Dobbs et al (2011)است. نتیایو پیژوهش   هو

کیاری داخیل   د میزان استاندارد شیاخص سیطح جنگل  دا

یک میلیون نفیر جمعییت، در    شهرهایی باشهری برای 

مییزان   ومربع درختکاری  متر 2400مربع،  هر کیلومتر

های جنگلیی  و پارکواجد درخت استاندارد سطح معابر 

مربیع در هیر کیلیومتر     متیر  80000و  2000ترتی  به

فضای درختیی شیهرها را    ۀ. او استاندارد سراناستمربع 

  اسییت. نتییایو پییژوهش  کییردهمربییع عنییوان  متییر 90

(2002 )Segnestam  نشیییان داد اسیییتاندارد شیییاخص

آلودگی هوا صفر روز در سال بر حس  تعداد روز ناسالم 

بیا   یجمعیت در شیهرهای  تراکم. استاندارد استدر سال 

)شیورای   استمربع  متر 25 ک میلیون نفر نیزبیش از ی

 (.   9311، شهرسازی و معماری ایرانعالی 
 ۀتهییی طییرح شییهرهای سییالم، شییهرهای سییبز،   

اسیکان بشیر و    ۀهای شهری طبق نظر دبیرخانشاخص

 ۀهایی که پیش از ایین در خصیوت توسیع   الیتنیز فع

های کنفیرانس  بهمطابق معاهدات و مصو شهری پایدار

 اتذکیر در ادبیی   شیایان د، از اقدامات گیرمیریو انجام 

(. مشابه این 9312فر و همکاران، )ربیعی استتحقیق 

از جملیه  . اسیت  نگرفتهپژوهش تاکنون در ایران انجام 

تیوان بیه   در داخیل کشیور میی    هیای میرتبط  پیژوهش 

کیه بیا اسیتفاده از چهیار      کیرد پژوهش توفییق اشیاره   

را روش تحلیییل عییاملی، آنهییا    براسییاسشییاخص و 

ای پاییدار منطقیه   ۀبندی کرد. این پژوهش توسع سطح

)توفییق،   کیرد را با توجه به نیر  شهرنشیینی مطالعیه    

( نیز علل اصلی رونیدهای  9385(. امیراحمدی )9382

اسیتانی و   ۀهیای منطقی  تفیاوت  ۀشده در زمینمشاهده

. براساس نتایو ایین  کردهای دولتی را بررسی سیاست

 یافتیه، نسیبتا   وسیعه پژوهش، منیاطق در سیه سیطح ت   

بنیدی شیدند.   یافتیه طبقیه  یافته و کمتر توسیعه توسعه

( در ارزییییابی پاییییداری 9313فیییدافن و همکیییاران )

و مناطق  کردندگردشگری از شاخص ترکیبی استفاده 

 .کردندبندی مورد نظر را رتبه
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   ها مواد و روش

 منطقه یمعرف 

منیاطق تهیران از نظیر     ،منظور اجیرای پیژوهش  به

ری و همچنیین  هیای جنگلیی و درختکیا   ارکسطح پی 

هیا  شیدند. بررسیی  بررسی مساحت مناطق و جمعیت، 

نشیییان داد کیییه نیییه منطقیییه از تهیییران از نظیییر    

های مربو  به جنگلداری شهری از اهمیت  ریزیبرنامه

، 4، 2، 9 انید از منیاطق:  ای برخوردارند که عبارتویژه

 .22و  91، 99، 99، 95، 99، 90

 هشاجرای پژو ۀشیو

شش شاخص جنگلداری شهری از  ،در این پژوهش

آمیاری   ۀاز سیالنام  9312نه منطقیه تهیران در سیال    

کشور در همیین سیال و منیابع سیازمان فضیای سیبز       

هیای  شهرداری تهران استخراج شد. متغیرها و شاخص

گییری آنهیا در   ، کید و واحیدهای انیدازه   شیده استفاده

 گفتنییی اسیت کییه نشیان داده شییده اسیت.    9جیدول  

علت جمعیت در منطقه به تراکمشاخص آلودگی هوا و 

صیورت  دارا بودن ایر منفی بیر جنگلیداری شیهری بیه    

 عکس در محاسبات وارد شدند.

 جنگلداری شهریشاخص ساختاری  ۀشده برای تهیهای استفادهشاخص -9جدول 

 واحد اندازه گیری نام شاخص کد شاخص

X1 متر مربع مساحت جنگلکاری داخل شهری 

X2 متر مربع معابر درختکاری شده مساحت 

X3 متر مربع های جنگلی داخل محدوده منطقه شهریمساحت پارک 

X4  روز در سال شاخص آلودگی هوا 

X5 نفر به ازای متر مربع جمعیت در منطقه  تراکم 

X6 متر مربع به ازای هر نفر سرانه فضای واجد درخت در هر منطقه 

 

 ۀآمیار ازهیا،  سی  بیودن داده  منظور تشخیص منابه

KMO    ،و آزمییون بارتلییت محاسییبه شیید )منصییورفر

هییا بییا اسییتفاده از روش تحلیییل دادهو(. تجزیییه9315

هیای  که از روش صورت گرفت های اصلیلفهؤتحلیل م

مسیتتر در بافیت   هیای  بندی آنهیا در عامیل  مهم طبقه

منظییور تعیییین میییزان  . بییهاسییت تحقیییقهییای داده

داری شهری تهران، از روش تحلییل  های جنگل شاخص

هیای سیاختاری بیرای    عاملی استفاده شید و شیاخص  

بندی شدند. در واقیع منیاطق   محاسبه و سطح ،مناطق

مختلیی  شییهر تهییران از منظییر جنگلییداری شییهری،  

 بندی و تفاوت آنها مشخص شد.و سطح سنجیده

شیاخص سیاختاری بیا     ۀطور خ صه بیرای تهیی  به

، ماتریس ضرای  همبستگی و استفاده از تحلیل عاملی

های اسیتاندارد بیا اسیتفاده از نیرم افیزار      ماتریس داده

SPSS   محاسبه شد. باید متذکر شد که قضاوت نهیایی

در خصوت متغیرها و نقش آنها در عوامیل، از طرییق   

ها، توسط عوامل شاخص ۀشدمقدار کل واریانس تبیین

اینکیه مقیدار خیات     بیا توجیه بیه   شیود.  مشخص می

اصلی بیشترین سیهم را در   ۀلفؤده از اولین مآمدست هب

هیا دارد، مقیادیر مطلیق    تبیین واریانس بیین شیاخص  

تواننیید شییده، میی هییای اسیتخراج تحیت عنییوان عامیل  

پس  ها انتخا  شوند.عنوان وزن هر کدام از شاخصبه

بایید  هیا،  از محاسبه و تعیین وزن هر کدام از شیاخص 

و بیه اعیدادی    هدها، رفع اخیت م مقییاس شی   شاخص

بدون بعد تبدیل شوند تا امکان ادغام وزن هر کیدام از  

هیای مربیو  بیه منیاطق     ها در مقادیر شاخصشاخص

هیا بیه روش   رفع اخت م مقیاس شیاخص  فراهم شود.

 أتغیییر در مبید   سب استاندارد کردن، ع وه بر اینکه 

کنید،  شود، واریانس را برای کلیه متغیرها برابر میی می

موارد نیز ممکن است برای بعضی از متغیرها  در برخی
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وزن منفی محاسبه شود. به همین دلیل و بیرای رفیع   

یعنیی تقسییم هیر     آن ۀشداین مشکل، از روش اص ح

 استفاده شد. متغیر بر میانگین کل

مقییدار ویییژه هییر عامییل، نسییبتی از واریییانس کییل 

شود. مقدار متغیرهاست که توسط آن عامل تبیین می

طریق مجموع مجذورات بارهای عاملی مربو   ویژه، از

 اسیت؛ به تمیام متغیرهیا در آن عامیل قابیل محاسیبه      

هیا را در  بنابراین، مقادیر ویژه، اهمیت اکتشافی عامیل 

بودن این مقدار  کمدهند و ارتبا  با متغیرها نشان می

 تیثییر که عامل مذکور معناست این  برای یک عامل به

متغیرهییا داشییته اسییت و انییدکی در تبیییین واریییانس 

و از تحلیل کنیار   پوشی شدهاز چشمهمین دلیل نیز  به

و  9 ۀشود. بنابراین عواملی که مقیادیر وییژ  گذاشته می

. شوندمیباالتر داشته باشند، در تحلیل نهایی استفاده 

درجیه بیا اسیتفاده از     10برای دوران روش واریماکس 

ارگیذاری  پیس از محاسیبه ب   اجرا شید.   SPSSافزار نرم

محاسیبه   ۀمرحل ،تحلیل عاملی ۀها، آخرین مرحلعامل

ها بود که برای هر منطقیه و هیر شیاخص    امتیاز عامل

شیکل شیاخص   صورت جداگانه و در نهاییت بیه  هابتدا ب

 (.9 ۀساختاری جنگلداری شهری محاسبه شد )رابط

zlf 9 ۀرابط ij

m

i ikjk
 


1 

ام،  Jام در منطقه  k= رقم عامل  fjkدر این فرمول 

i  متغیرهای اصلی،یکی از lik  بار عاملیk   روی متغییر

i و ،zij  متغیییر  ۀاولییی ۀشییدهییای اسییتاندارددادهI  در

 (.Miron et al., 2009)باشد می  jمنطقه 

این ترتی  پس از رفع اخت م مقیاس و بدون بعد  به

هیای  ا از طریق تقسیم بیر مییانگین، وزن  هکردن شاخص

هیا، در ارقیام رفیع    محاسبه شده برای هر کدام از شاخص

اخت م مقیاس شده هر ستون از میاتریس ضیر  شید و    

دسیت آمید. در    همقادیر متناظر با هر شاخص و منطقه بی 

هیای میاتریس، شیاخص    نهایت بیا جمیع کیردن ردیی     

کیه مبیین    محاسیبه شید   منیاطق  ۀبیرای کلیی   ساختاری

یییافتگی  گییاه نسییبی هییر منطقییه از منظییر توسییعه   جای

 ه با یکدیگر بود.ری شهری در مقایسجنگلدا

 

 نتایج 

محاسبه شید کیه    198/0معادل  KMO ۀمقدار آمار

کفایت حجم نمونه بیرای اجیرای تحلییل عیاملی     مبین 

برای تحلییل   های اصلیلفهؤاکتشافی و رویکرد تحلیل م

 551/31عاملی است. مقدار آزمون بارتلیت نییز معیادل    

هیا  دار بودن آزمون، دادهدست آمد و با توجه به معنیهب

 (.  2برای تحلیل عاملی مناس  بودند )جدول 

 و آزمون بارتلت KMOهای مارهآ -2جدول 

 KMOآماره  198/0

551/31 

95 

009/0 

Approx. Chi-Square 

df 

Sig. 

 

 آزمون بارتلت

 

، مقییدار ویییژه و مجمییوع مجییذورات  3در جییدول 

بارهای عاملی درج شده است. مقیدار وییژه، از طرییق    

بارهییای عییاملی مربییو  بییه تمییام مجمییوع مجییذورات 

، بنیابراین، مقیادیر   شیود متغیرها در آن عامل محاسبه 

ها را در ارتبا  با متغیرهیا  ویژه، اهمیت اکتشافی عامل

بودن این مقدار برای ییک عامیل    کمدهند و نشان می

اندکی در تبییین   تثییراست که عامل مذکور این معنبه

ن دلیل نیز قابل همیواریانس متغیرها داشته است و به

شییود. و از تحلیییل کنییار گذاشییته مییی اسییتاغمییا  

و بیاالتر داشیته    9 ۀبنابراین عیواملی کیه مقیادیر وییژ    
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(. 3)جیدول   شوندمیباشند، در تحلیل نهایی استفاده 

، درصیدهای  به روش واریماکسعوامل پس از چرخش 

متفییاوتی را در خصییوت مجمییوع مجییذورات بارهییای 

دهند. بنیابراین، تنهیا سیه    میخود اختصات  عاملی به

بیییوده و  9بزرگتیییر از  ۀعامیییل دارای مقیییدار وییییژ 

، هیا را دارنید  قابلییت تبییین وارییانس   و  انید  پذیرفتنی

درصید   901/18که این سه عامل در مجمیوع  طوریهب

توانند تبیین کنند )به درصد تجمعیی  ها را میواریانس

 در مجمیوع واریانسی اشیاره دارد کیه هیر سیه عامیل      

اند آن را تبیین کنند(. ایین درصید در تحلییل    انستهتو

تییوان از ۀ آن میییواسییطو بییه پییذیرفتنی اسییتعیاملی  

شیده بیرای تحلییل    مناس  بودن متغیرهیای انتخیا   

(. از 9312عاملی نیز اطمینان حاصل کیرد )ک نتیری،   

درصد بیشترین  53/31مجموع سه عامل، عامل اول با 

د کمتیرین سیهم   درص 51/20سهم و عامل چهارم نیز 

 اند.خود اختصات دادهه را ب

 هاشده توسط هر یک از عاملکل واریانس تبیین -3جدول 

 اولیه ۀمقادیر ویژ
 مجموع مجذورات

 شدهبارهای عاملی استخراج

 مجموع مجذورات

 یافتهبارهای عاملی چرخش
 عوامل

مقدار ویژه
 

س
درصد از واریان

 

س
ی از واریان

درصد تجمع
 

مقدار ویژه
 

در
س
صد از واریان

 

س
ی از واریان

درصد تجمع
 

مقدار ویژه
 

س
درصد از واریان

 

س
ی از واریان

درصد تجمع
 

 

382/2 531/31 531/31 382/2 531/31 531/31 021/2 819/33 819/33 9 

941/9 489/28 090/98 941/9 489/28 090/98 921/9 921/28 125/90 2 

239/9 511/20 901/18 239/9 511/20 901/18 909/9 914/29 901/18 3 

999/0 012/99 809/11       4 

089/0 298/9 191/11       5 

002/0 032/0 000/900       9 

 

کیار   ،های بار عیاملی پییش از دوران  تفسیر ضری 

ها، همزمان برخی از شاخص ست، زیرابسیار دشواری ا

عامییل همبسییتگی متوسییطی را نشییان    بییا چنییدین 

ییک متغییر بیر     احتمیال دارد  همین دلیلدهند. به می

 سب بیش از یک عامل بار شده باشد، که ممکن است 

تر شدن تحلیل عیاملی شیود. بیرای رفیع ایین      پیچیده

ها، بخشی مشکل، در بسیاری از موارد با چرخش عامل

تیوان رفیع کیرد. بیا دوران     گونه مشک ت را میی از این

 ۀیافتن ماتریس همبستگی متغیرها با عوامل و محاسب

ماتریس همبستگی متغیرها با هریک از عوامل پیس از  

و  یابنید میی دوران، مقادیر بارهای عاملی یکباره تغییر 

ها بطور معمول تنهیا بیا ییک عامیل     هر یک از شاخص

آورنید. بنیابراین   د میی وجیو هبیشترین همبستگی را بی 

 بندی شدند.اساس بار عاملی آنها دستهها برشاخص

هییا و بییین شییاخصتریس همبسییتگی مییا 4جییدول 

دهیید. مقییادیری از هییا را بعیید از دوران نشییان مییی عامییل

هیر عامیل درج شیده،     هیا کیه در جیدول بیرای    شاخص

بدهنید. در  تشیکیل  را  عامیل مربیو   توانند با یکدیگر  می

این جدول، باالترین بیار دو شیاخص اول بیر روی عامیل     

کیاری  هیای مسیاحت جنگل  ت. بنیابراین شیاخص  دوم اس

تواننید  میدرختکاری شده احت معابر داخل شهری و مس

تیوان آن را بنیام   بدهند که میتشکیل هم عامل دوم را  با

تیوان  شهری نامید. همچنین میدرون ۀکاری پراکندجنگل

جنگیل   ۀعامل سوم را پارک جنگلی و عامیل اول را سیران  
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 .  شدتحلیل حذم داری روی عوامل نداشت، از  معنیکییه بییار دلیییل اینه. شییاخص چهییارم بیینییام نهییادشییهری 

 ها )بارهای عاملی( پس از دورانماتریس ضرای  همبستگی متغیرها با هر یک از عامل -4جدول 

 عوامل                                            

 هاشاخص 9 2 3

 119/0  X1 

 198/0  X2 

193/0   X3 

   X4 

  188/0 X5 

  131/0 X6 

 

متیازات عیاملی را بیرای   ماتریس ضرای  ا 5جدول 

 ۀدهید. پیس از محاسیب   ها نشان میهر یک از شاخص

و  شیده صورت نزولی مرت  شاخص ساختاری، ارقام به

 (.  9)جدول  شدجایگاه نسبی مناطق تعیین 

 ماتریس تبدیل عامل -5جدول 

 هاشاخص
 

9 

 هاعامل

2 

 

3 

X1 259/0- 585/0 901/0 

X2 230/0 599/0 999/0- 

X3 945/0 095/0- 935/0- 

X4 383/0- 018/0 992/0- 

X5 011/0- 010/0- 505/0 

X6 043/0- 920/0 489/0 

 

 روش تحلیل عاملیشده بهرتبه و شاخص ساختاری محاسبه -9جدول 

 شاخص ساختاری نام منطقه رتبه

 895/3 22منطقه  9

 989/3 4منطقه  2

 893/2 9منطقه  3

 233/2 2منطقه  4

 291/2 95منطقه  5

 159/9 91منطقه  9

 599/9 99منطقه  8

 401/9 99منطقه  1

 023/9 90منطقه  1
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 9و  22، 4بر اساس نتایو این محاسیبات، منیاطق   

 893/2و  989/3، 895/3ترتی  با شاخص ترکیبیی  به

 90و  99، 99هییای اول تییا سییوم و منییاطق  در رتبییه

 023/9و  401/9، 599/9ترتی  با شاخص ترکیبیی  به

 اند.  های آخر قرار گرفتهرتبه در

هیا در هیر منطقیه،    ارقام شیاخص  ۀماتریس مقایس

این  (. با توجه به8د )جدول کنثیید میفوق را ت ۀنتیج

از نظییر  22 ۀتییوان دریافییت کییه منطقییمییاتریس مییی

تیری از  هیا در وضیعیت مناسی    شاخص ۀوضعیت کلی

لیی  هیای جنگ . مساحت باالی پیارک استسایر مناطق 

ۀ ، هوای پاک و سیران هایه، مساحت درختکاریاین ناح

موج  شیده کیه در    22 ۀفضای درختی در منطق زیاد

 ۀمنطقی  وضعیتی مشیابه  4 ۀاول قرار گیرد. منطق ۀرتب

فضیای درختیی و    ۀبا این تفیاوت کیه سیران    ،دارد 22

مسییاحت رفیوژهییای کمتییری دارد. پییس از اییین دو   

بیه   با وضعیت مشابه نسبت 95و  2، 9منطقه، مناطق 

 ۀهای منطقی یکدیگر قرار دارند. توجه به میزان شاخص

 ۀسیران داشتن این منطقه با وجود که دهد نشان می 9

 ۀفضای درختی مناس ، پیارک جنگلیی داخیل منطقی    

 دارایتهیران   91و  99، 99، 90شهری ندارد. منیاطق  

ک و سیطح  چنیدان پیا  هیوای نیه  زیاد، جمعیت  تراکم

هیای  شده در رتبیه  ند که موج اهای اندکدرختکاری

 آخر قرار گیرند.

 ها در مناطق مورد مطالعهماتریس ارقام شاخص – 8جدول 

 9شاخص  5شاخص  4شاخص  3شاخص  2شاخص  9شاخص  منطقه

9 2019344 3591101 0 23 11/311 13/90 

2 4115011 3135112 0 9 05/12 58/99 

4 409595 3111238 92205000 0 18/909 32/90 

90 258 389893 0 9 30 15/0 

99 223492 513954 0 90 15/22 32/2 

95 2928105 191252 113530 90 92/455 32/9 

99 249115 353050 0 8 89/45 13/9 

91 381915 128128 0 90 33/403 22/5 

22 153198 9054301 3398525 0 2250000 90/39 

 

بنیدی منیاطق،   بین نتایو رتبه ۀپس از تبیین رابط

آمیده  دسیت ههیای بی  بندی مناطق بر اساس رتبهطبقه

افزار مراتبی در نرمای سلسلهتوسط روش تحلیل خوشه

 SPSS نتایو ایین بررسیی نشیان داد کیه     گرفتانجام .

. مشیخص سه فضای متمایز )خوشه( در سطح منیاطق  

هیای میورد   توان از منظیر شیاخص  ها را میاین خوشه

-ه از نظر جنگلیافتاستفاده به سه گروه مناطق توسعه

بندی نیافته طبقهمتوسط و توسعه ۀهای شهری، توسع

 (.1کرد )جدول 

اول کیه   ۀشود، در خوشگونه که م حظه میهمان

اسیت، دو   یافتیه شیناخته شیده   عنوان مناطق توسعهبه

دوم  ۀانید. در خوشی  تهران جای گرفتیه  4و  22منطقۀ 

و  2، 9 ۀمتوسط، سیه منطقی   با عنوان مناطق با توسعه

-نیافتیه نیام  اند. چهار منطقه که توسعهجای گرفته 95

 91و  99، 99، 90اند، نیز شیامل منیاطق   گذاری شده

 هستند.
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 ایبندی مناطق با استفاده از تحلیل خوشهسطح -1جدول 

 نام خوشه منطقه

 22منطقه 

 4منطقه 

 یافتهتوسعه

 (9)خوشه 

 9منطقه 

 2منطقه 

 95منطقه 

 متوسطتوسعه 

 (2)خوشه 

 90منطقه 

 99منطقه 

 99منطقه 

 91منطقه 

 نیافتهتوسعه

 (3)خوشه 

 

های متمایز را از ییک سیو   علت تشکیل این خوشه

هیای وسییع در برخیی    توان بیه سیطح درختکیاری   می

مناطق  مناطق و همچنین شرایط اکولوژیکی و طبیعی

هییای متفییاوت، ایجییاد منتسیی  کییرد. اتخییاذ راهبییرد 

یت در مناطقی خات در معهای رشد و تمرکز ج قط 

هیا  در برخیی از شیاخص   سنوات گذشته، سیب  شیده  

 تیراکم مانند مساحت پارک جنگلی داخیل منطقیه ییا    

 22 منطقیۀ های زیادی بین جمعیت در منطقه، تفاوت

آییید کییه  پدیییدتهییران  90 ۀو منییاطقی نظیییر منطقیی

های ترکیبی محاسیبه و  بازخورد آنها در نتایو شاخص

ایییان شیید. از سییوی دیگییر   تفییاوت بییین منییاطق نم 

های اکولوژیک و طبیعی حاکم بر مناطق تهیران   تفاوت

هیا ماننید شیاخص    شده است برخی از شیاخص  سب 

های شهری نیز نوسان زییادی در بیین   مساحت جنگل

مناطق داشته باشد که این مسئله نیز تا حدود زییادی  

هیای  بندی مناطق و قرار گرفتن آنهیا در خوشیه  سطح

 کند.یه میمتمایز را توج

 

 بحث  

عنوان بخشی از فضای شهر با های شهری بهجنگل

هیای طبیعیی و مصینوعی در    متهدم ایجیاد اکوسیسی  

داخل شهر، زیباسازی سیمای شهر و برآوردن نیازهای 

ند. بخیش  شیو روانی و جسمانی شهروندان ایجیاد میی  

هیای شیهری تهیران    های مربو  به جنگلعمده ت ش

عیات جنگلکیاری درون   قط ۀحول محیور اصیلی توسیع   

 های جنگلیی قیرار دارد.  شهری، درختان معابر و پارک
عی وه بیر توجیه بیه جنگلیداری       ،هیای اخییر   در سال

آن بر پایداری شهرها همزمیان بیا طیرح     تثییرشهری، 

 در نظر گرفته شیده اسیت،  رویکردهای مختل  توسعه 

تیرین الزامیات بیرای قیرار گیرفتن در      زیرا یکی از مهم

پایدار شهری، دارا بودن سطح مناسبی از  توسعه مسیر

هییای هییای شییهری و توجییه بییه شییاخص    جنگییل

 ۀبخشی و تخصیص بهینی آن برای تعادل ۀدهند تشکیل

پاییدار در منیاطق    ۀرسییدن بیه توسیع   منظور بهمنابع 

 ;Prescott, 1991شییییهر اسییییت )  مختلیییی 

Chiesura, 2004; USDA, 2005   اهمییت  (. نظیر بیه

هیای  هش تی ش شید تفیاوت   این موضوع، در این پژو

ای در نقا  مختل  شیهر تهیران بیا اسیتفاده از     منطقه

هییای سییاختاری جنگلییداری  ای از شییاخصمجموعییه

و  Barker and Kenney (2012) .شهری بررسی گردد

USDA (2005) هایی با موضوع مشیابه انجیام   پژوهش

 دادند.

هیای مختلیی ،  هیای سییاختاری در زمینیه  شیاخص 

هیا  . این شاخصاستپژوهشگران  موضوع مورد مطالعه

هیای مختلی    شیده و روش با توجه به موضوع، انتخا 
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 ۀشیود. محاسیب  آنها برگزیده میی  ۀآماری برای محاسب

انیدازهای  شاخص کیفیت فیزیکی زندگی، شاخص پس

 ۀشییناختی، محاسییبخیالص، شییاخص جییای پییای بییوم 

شاخص پایداری محیط زیست و شاخص زمین زنده از 

 ;Yale University, 2006)هاسیت  این نیوع پیژوهش  

OECD, 2008; Singh et al., 2009 .) 

شیاخص   ۀبندی و تهیی در این پژوهش، برای سطح

هیای  ساختاری ابتدا شش شیاخص سیاختاری جنگیل   

( و مقادیر هر کدام از USDA, 2005شهری شناسایی )

 گییییردآوری شیییید  2093منییییاطق بییییرای سییییال 

(Barker and Kenney, 2012پییس از گییرد .) آوری

های الزم، بیا اسیتفاده از روش تحلییل     اط عات و داده

(، شاخص ساختاری برای Miron et al., 2009عاملی )

بنیدی شیدند )توفییق،    مناطق ساخته و مناطق سیطح 

فیییدافن و همکیییاران،   ؛9385؛ امیراحمیییدی، 9382

هییای بنییدی منییاطق بییر اسییاس رتبییه (. طبقییه9313

مراتبیی  لسیله ای سآمده از روش تحلیل خوشهدست هب

نشان داد که سیه فضیای متمیایز )خوشیه( در سیطح      

 ;Das, 1999) شییوندتشییخیص داده مییی منییاطق 

Mederly, 2003; Dincer and Ozaslan, 2004) . این

یافتگی جنگلیداری  توان از منظر توسعهها را میخوشه

یافتیه و  توسیعه یافتیه، نیمیه  شهری به سه گروه توسعه

اول، دو  ۀکییرد. در خوشییبنییدی نیافتییه طبقییهتوسییعه

سیوم   ۀو در خوشی  ؛دوم، سه منطقه ۀدر خوش ؛منطقه

 نیز چهار منطقه شناسایی شدند.

بندی منیاطق بیا اسیتفاده از    همچنین نتایو سطح 

شاخص ساختاری جنگلیداری شیهری نشیان داد کیه     

هیای اول و منیاطق   عمدتا در رتبه 4و  22های منطقه

انید.  ر قیرار گرفتیه  های آخدر رتبه نیز عمدتا  99و  90

شیده  ها بیا اسیتانداردهای اعی م   مقایسه ارقام شاخص

دهیید نشییان مییی ،هییای مییورد پییژوهشبیرای شییاخص 

بییه اسییتانداردهای   4و  22نییاطق هییا در مشییاخص

انجیام  بنیدی  که نتیایو سیطح   استتر شده نزدیکذکر

  ;Segnestam, 2002) کیییردییییید ثرا ت گرفتیییه

Dobbs et al., 2011جیود منیابع ماننید    (. تفاوت در و

هیای شیهری در هیر منطقیه، مسیاحت       سطح جنگیل 

هییا و رفیوژهییا و جمعیییت سییاکن منییاطق درختکییاری

ای از عوامیل توسیعه شیهری ماننید     شهری و مجموعه

افیییزایش منیییاطق مسیییکونی و تجیییاری در منیییاطق 

هیا و  ، در بروز ایین تفیاوت  90 ۀپرجمعیت مانند منطق

 گذاشت. ییرتثپایدار مناطق  ۀتفاوت در سطوح توسع

از  22 ۀتوان دریافت که منطقی می نتایوبا توجه به 

نسبت بیه  تری ها در وضعیت مناس شاخص ۀنظر کلی

هیای جنگلیی   پیارک  زییاد . مساحت استمناطق  دیگر

هیا و درختیان معیابر،    این ناحیه، مساحت درختکیاری 

 22 ۀفضای درختیی در منطقی   ۀ زیادهوای پاک و سران

اول قیرار گییرد.    ۀدر رتبی  این منطقیه  موج  شده که

دارد بیا ایین    22 ۀوضعیت مشابهی با منطقی  4 ۀمنطق

فضای درختی و مسیاحت رفیوژهیای    ۀتفاوت که سران

 95و  2، 9کمتری دارد. پس از این دو منطقه، مناطق 

با وضعیت مشابه نسبت به یکدیگر قرار دارند. منیاطق  

در  زیادجمعیت  تراکم دارایتهران  91و  99، 99، 90

هیای  چندان پاک و سطح درختکیاری ، هوای نهنطقهم

هیای  که موج  شده این منیاطق در رتبیه   استاندک 

 آخر قرار گیرند.

بنیدی نشیان داد منیاطقی    به این ترتی  این سطح

ای اند با مجموعیه که در انتهای این فهرست قرار گرفته

از مشک ت شهری مانند آلودگی هوا، ازدحیام منطقیه   

 ۀو مساحت منطقیه، کمبیود سیران   به تناس  جمعیت 

هیا  فضای واجد درخت و کمبود مسیاحت درختکیاری  

اخیت م زییاد بیین     ۀدهنید رو هستند کیه نشیان  هروب

 ۀمنییاطق تهییران از اییین لحییاظ و دوگییانگی توسییع   

های مورد پیژوهش  جنگلداری شهری از منظر شاخص

 منیاطق  بیرای گرفیت   جهیتوان نتمجموع می در. است

و  یاجتمیاع  ،یطی یمح طیه شیرا بی  بنیا  ،تهران مختل 

گونیاگون و   یهایزیربرنامه ،که دارند یخاص یاقتصاد

الزم اسییت تییا در زمینییه جنگلییداری شییهری متنییوع 

 نیبتوانید بیه بهتیر    هشید  یتصیو  یهاها و طرحبرنامه

شیهروندان منیاطق    یازهیا ین یصورت ممکن پاسخگو

چیه   یمنف امدیپو   یآس نیباشد و بدون کمتر تهران
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 ،محیط زیستیو چه از نظر  یاجتماع-یاقتصاد از نظر

تدوین و بپردازد.  نانیشهرنش یزندگ تیفیک یبه ارتقا

میدت و تقسییم اجیرای    طراحی ییک راهبیرد طیوالنی   

میدت مخیتص منیاطق    زمانی آن در راهبردهای مییان 

هیای  ریزیجداگانه، بهترین راه حل برای اجرای برنامه

شیهری از   . جنگلیداری اسیت جنگلداری شهری تهران 

و  اسیت پاییدار شیهر تهیران     ۀهای کلیدی توسعلفهؤم

هییای شییهری، سییطح جنگییل ۀتوجییه ویییژه بییه توسییع

هییای نگهییداری از فضییاهای موجییود و تییدوین طییرح 

سازی کیفیت زنیدگی شیهروندان و   ای، به بهینهمنطقه

تخصیص منابع کافی در مناطق مختل  تهیران کمیک   

 .کردشایانی خواهد 

 

 منابع

شناسییی توسییعه و . پویییایی9385هوشیین ،  احمییدی،امیر

اط عییات سیاسییی  ۀهییای ایییران، ماهنامیینییابرابری اسییتان

 . 81-14(: 3) 901اقتصادی، 

های  مباحث و روش ۀ. مجموع9382 ،سلطانی، کامبیز بهرام

مرکز مطالعات معمیاری و شهرسیازی   انتشارات شهرسازی، 

 .ت 230تهران،  ،ایران

-های منطقهاملی و شاخص. تحلیل ع9382توفیق، فیروز، 

 .94-20(: 9) 90ای، آبادی، 

-اله، کرامت الیه زییاری و غ مرضیا حقیقیت    فر، ولیربیعی

. ارزیابی توسعه پایدار شهر زنجان از دییدگاه  9312نایینی، 

، مطالعییات و SWOTتکنیییک  ۀمحیطییی بییر پاییی زیسییت

 .905-930(: 99) 4ای، های شهری و منطقهپژوهش

. مبانی 9311منوچهر نمیرانیان،  و کرمیزارع، سارا، سمیه 

 ت. 294جنگلداری شهری، انتشارات پلک، تهران، 

های مجلس شیورای اسی می، شیورای عیالی      وهشمرکز پژ

، شماره 1، دوره9311شهرسازی و معماری ایران، مصوبات 

 .90اب غیه 

شیراره پیورابراهیم و مصیطفی     ،کیار افشیین دانیه   ،فاطمه، فدافن

در ارزیابی  GPSINکاربرد شاخص ترکیبی  .9313بیگلرفدافن، 

پایداری گردشگری، اولین همایش ملیی توریسیم و گردشیگری    
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Abstract 

According to the importance of regional differences in the country’s strategic plans and also 

direct role of urban forests in sustainable development of cities, this research at identifying 

the regional differences from the perspective of urban forestry indicators. For this purpose, 

initially, six indicators have been identified and their related data has been gathered for nine 

urban districts of the Tehran from Tehran Municipality and Park and Green Spaces 

Organization. In order to weight the indicators for providing Tehran urban forest’s structural 

indicators, the factor analysis method has been used and structural indicators for the districts 

have been calculated and categorized. Dividing by the average method was used to remove 

the differences in scales. The sum of squared rotated loadings and sum of squared extracted 

loadings showed three components totally can reveal 87.60% of the variances. According to 

the results, Tehran districts  4 and 22, have been mainly ranked first and second from the 

aspect of urban forest’ indicators and have better conditions compared with other districts. 

While district 11, 16 and 10 in Tehran are ranked among the last. For the first time, in this 

research, providing structural indicators for Tehran urban forests was done, with the aim of 

more alignment of approved projects with the needs of citizens and improving their quality of 

life. 

Keywords: Structural indicator, Urban forestry, Principal Component Analysis method. 

 

Corresponding author       Tel: +989123330843  Email: sarazare@ut.ac.ir 


